
 

 

Ohjeet kaatumistapaturmien vaaratekijöiden kartoitukseen ja ehkäisyyn 
Terveyspisteissä ja muissa terveyden edistämisen toiminnoissa 

 

Miksi kaatumistapaturmien ehkäisy on tärkeää? 

Kaatumiset aiheuttavat merkittävän osan sairaalahoitoa vaativista tapaturmista sekä 
tapaturmaisista kuolemista. Iäkkäiden määrä on nopeassa kasvussa. Kaatumistapaturmat ja 
niistä aiheutuva hoidon tarve lisääntyy. Suomessa 65 vuotta täyttäneiden tapaturmista 80 
prosenttia on seurausta kaatumisesta tai matalalta putoamisesta. Päihteiden käyttö on 
keskeisessä roolissa kaatumistapaturmissa. Vuosittain yli 100 ihmistä kuolee kaatuessaan 
päihtyneenä. Ikääntyessä päihteiden käyttö huonontaa jo ennestään heikentynyttä 
tasapainoaistia ja motoriikkaa, jolloin alttius kaatumiselle lisääntyy.   

Vapaaehtoiset voivat olla avainasemassa kaatumisten ja kaatumisvammojen vähentämisessä 
omassa lähiympäristössään.  Terveyspisteissä kaatumistapaturmien sekä päihteiden käytön 
puheeksi ottaminen sujuu luontevasti muun terveysneuvonnan yhteydessä.  Päihdetyön 
vapaaehtoiset hallitsevat päihteiden käytön puheeksi ottamisen ja he voivat hyvin huomioida 
myös kaatumistapaturmat omassa toiminnassaan. Kaatumistapaturmien ehkäisemiseksi voi 
järjestää esimerkiksi aiheeseen liittyviä teematilaisuuksia. Terveyspisteissä toimivia 
vapaaehtoisia kannustetaan ottamaan kaatumisten ehkäisy puheeksi Terveyspisteissä. 

 

Kuinka toimin? 

1. Pyydä tunnukset osastostasi ja tilaa ”Terveyspisteen täydennyspaketti” SPR:n 
verkkokaupasta kohdasta ”osastomateriaalit”. Täydennyspaketti sisältää muiden 
Terveyspiste-materiaalien lisäksi ohjeet ja testit kaatumistapaturmien 
vaaratekijöiden kartoittamiseen. Huom! Materiaaleja voi myös itse tulostaa 
Terveyspisteiden vapaaehtoisten RedNet -sivustolta. 

2. Kaatumisten puheeksi ottaminen voi tapahtua Terveyspisteiden asiakaskäynnillä tai 
päihdetyön järjestämissä tilaisuuksissa.  

3. Teematilaisuuksia voi järjestää Terveyspisteiden lisäksi esimerkiksi 
kauppakeskuksissa, kirjastoissa tai työttömien yhdistyksissä, kun heidän kanssaan on 
sovittu yhteistyöstä. 

4. Täytetään asiakkaan kanssa UKK-instituutin laatima tarkistuslista kaatumisten 
vaaratekijöistä. 

5. Täytetään asiakkaan kanssa Audit-kyselytesti. Tarkistuslistan viimeisessä 
kysymyksessä (15. kysymys) kysytään alkoholinkäytöstä. Jos asiakas arvioi, ettei 
hänen alkoholinkäyttönsä ole kohtuullista, tulee Audit-testi tehdä. Audit-testiä 
suositellaan tehtäväksi jokaisen asiakkaan kanssa.  

6. Keskustellaan kaatumisen riskeistä ja ehkäisystä asiakkaan kanssa. 
7. Ohjataan asiakas tarvittaessa paikallisiin palveluihin. 

https://www.punaisenristinkauppa.fi/
https://rednet.punainenristi.fi/terveyspisteet


 

Kaatumistapaturmien vaaratekijöiden kartoituksen ja ehkäisyn materiaalipaketti sisältää: 

UKK-instituutin Tarkistuslistan kaatumisten vaaratekijöistä, Päihdelinkin Audit-kyselytestin ja 
ohjeet kyselyn vastausten tulkitsemiseen, UKK-instituutin Kymmenen keinoa kaatumisten 
ehkäisyyn -ohjeen sekä Turvallisia vuosia -oppaan. 

 

Lisäohjeita testien käyttöön ja tulkintaan 

Asiakas voi ensin itse täyttää tarkistuslistan kaatumisten vaaratekijöistä. Kun asiakas on 
täyttänyt tarkistuslistan, käydään se yhdessä vapaaehtoisen kanssa läpi kysymys 
kysymykseltä. Jos asiakas on vastannut yhteen tai useampaan kysymykseen ei, on 
suositeltavaa tarkistaa, onko jotain muutoksia, joita voitaisiin tehdä tämän turvallisuuden 
parantamiseksi. Jokaiselle asiakkaalle annetaan tarkistuslistan täyttämisen jälkeen Turvallisia 
vuosia -opas sekä Kymmenen keinoa kaatumisten ehkäisyyn -ohje. Jos ei-vastauksia on paljon, 
on suositeltavaa neuvoa asiakasta menemään kaatumisvaaran kokonaisvaltaiseen arviointiin. 

Asiakkaalle annetaan myös muita ohjeistuksia sen mukaan, mihin kysymyksiin hän on 
vastannut ei. Jos ei-vastaus annetaan esimerkiksi alkoholin käyttöä koskevaan kysymykseen, 
tehdään asiakkaan kanssa Audit-kyselytesti. Asiakasta ohjeistetaan vastaamaan kyselytestin 
kysymyksiin runsaimman alkoholinkulutuksen mukaan siten, että vastaus kuvaa parhaiten 
hänen tilannettaan viimeisen kuluneen vuoden aikana. Huomioitavan arvoista on, että yli 65-
vuotiaille ihmisille on eri pisterajat Audit-testin tulosten laskemiseen ja tulkintaan. Nämä 
pisterajat löytyvät Audit-kyselylomakkeesta.  

 

Lisätietoa koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisystä: www.kaatumisseula.fi, 
www.thl.fi/tapaturmat ja www.kotitapaturma.fi  (http://www.kotitapaturma.fi/sv/) 

 

Lisätietoa ikääntyneiden päihteiden käytöstä ja puheeksi ottamisesta: 

https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/paihteiden-kayton-
erityisryhmia/ikaantyneet-ja-paihteidenkaytto 
(https://paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/missbruk-i-sarskilda-
grupper/aldres-alkoholbruk) 

 

Lisätietoa ravitsemuksesta ja liikunnasta: (ei ole ruotsiksi) 

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2017/01/Liite_12_Voimaa_vanhuuteen_ruua
sta.pdf 

http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/1575-kaatumisseula-liikuntaohje.pdf 
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